Actueel

Samenwerkenmet familie

Zelegdehaar publiek enkelecasussen
voor
waarbij familie een anderemening heeft

'Wedoen het samen'

over de zorg dan de professional:
kleine en

Eind septemberorganiseerdehet Centrum voor Consultatieen
Expertise(CCE)voor de tweede keer dit jaar een symposium over
de samenwerkingmet familie in de zorg. Een samenwerkingdie
niet altijd even makkelijk is.

moederdie in het verledeneenverklaring

grote zaken.Over eenvaderdie vegetaridr
was en nu vleeslekkervindt. Over de
heeftopgestelddat ze geenantibioticawil
als ze in haar dementieheelziek wordt. zo
ziek dat ze eraanzou kunnen overlijden.
De kinderen uit beidefamilieswaren het
niet altijd eensmet hun ouderof met de

MiekaVroom

professional.Hoe doe je dan rechtaan hoe
Het CCE wordt regelmatigom advies

vend sociaalverband' met familie om

iemandwas,en houd je ook oog voor

gevraagdbij problematischecasussen.

zich heen ofin de buurt. Bovendienis

levensgeluk
op dit moment?Is er eencom-

Dat kan ook de relatiemet de familie

het formeelgeregelddat familie een

promis te vinden dat aan beideeisenvol-

betreffen.'Verhalenwaaruit frustratie

steedsgrotererol krijgt als de oudere

doet?En hoedoeje rechtaande continui-

en machteloosheid
blijkt, bij beidepar-

wilsonbekwaamwordt. Gemakkelijkis

teit van iemandslevensverhaal?

tijen', zo leidt een van de codrdinatoren

het niet, niet voor de professionalen

van CCE regio zuid, Mieke Janssen,
het

niet voor de familie. Er kunnen belan-

Dynamische driehoek

symposiumin. Dr. DorotheaTouwen,

gentegenstellingen
zijn tussenfamilie en
de pati€nt.En wat is eigenlijkhet belang

Samenwerking
met familie moetje niet zien
'alseen toefje slagroomop de taart', maar

aan het LeidsUniversitairMedisch Cen-

van de patidnt?Geldt wat hij vroeger

alseennoodzakelijkheid.
Dat steltLoes

trum, schetsthet dilemma: Als professi-

wilde of wat hij nu wil? En wat is goed

Evertsin eenvan de werkgroepentijdens

onal kun je familie niet negeren,het is

voor hem?Ook dat is niet altijd eendui-

het symposium.Zij werkt met de dynami-

immers het socialesysteemvan de ou-

dig. Zo ontstaanverschillenvan mening

schedriehoek,eenconceptuit de gehandi-

dere n.'E nz o willen oud e re nh e t z e l f

tussenfamilie en professional.Maar uit-

captenzorgdat de samenwerking
situeert

ook, bleekuit eigenonderzoekonder

eindelijkzijn familie en pati€nt onlosmakelijk verbonden.'Ons pastbeschei-

binnen de driehoekvan cli€nt.familie/naas-

denheid'.steldeTouwen.

passant.De band tussenclidnten familie is

nderzoekeren docentmedischeethiek

og thuis wonendeouderen.Ze willen
blijven uitmaken van'een zinge-

te en professional.'De
professional
is een
en blijft er altijd,of hij nou mooi is of lelijk.'
De bezoekers
van dit symposiumwaren
professionals
in de ouderenzorg,
somsin
de gehandicaptenzorg.
Het ontbrakaan
familie.Of toch niet?Steedsvakerzitten
professionals
zelf ook in de rol van familie. Ofzoals eenvan de verzorgenden,
wier moederopgenomenwas in eenverpleeghuis,zei: 'Het komt nu wel heel

/

dichtbij.' Ze verteldedat een (collega)ver-

ll

zorgendeop een kritische opmerking had
gereageerdmet:'Zo doe ik het al veertig
jaar.' 'Dat mag wel zo zljn,'had ze geantwoord, 'maar niet bij mijn moeder.'l

is niet altud makkelijk,niet voor de professionalen niet voor de naasten.
Samenwerken

tvz
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